13 JANUARI

Nylands Svenska Ungdomsförbund (NSU) r.f.

God fortsättning på År 2014!

DJKursen fortsätter!

NSU har i höst erbjudit ett färdigt kurspaket i form av en
grundkurs i DJkonst
för ungdomar i åldern 13 uppåt som föreningar kan arrangera
i t.ex sitt eget föreningshus . Kursen kommer att fortsätta och
kan beställas även på våren. Som kursdragare fungerar Mats
Holmström som är ungdomsledare och en professionell DJ.
Kursen är ett veckoslut långt (lö-sö) och ordnas under
dagarna kl. 10-17 (lunch kl.13-14).
Kursen står för material och utrustning. Egen laptop är ett
plus, men inget måste. Inga förhandskunsper krävs.

Kursen har ett subventionerat fast
pris på 150 € för NSU:s
medlemsföreningar!
Rekommenderat deltagarpris: 20 €
Gruppstorlek: 56 pers.
Kontakta kansliet@nsu.fi för mer
information!

Ukulele!

Har du funderat på att börja spela ukulele? Eller kanske du redan har spelat
ukulele en längre tid?
En ny ukuleleklubb startar nu i januari på Bygdehemmet. Första
sammankomsten är tisdagen 14.1 men det går bra att komma med lite senare
också. Klubben träffas varje tisdag kl. 18:30-20:30.
Vi spelar, lär oss nya tricks, fördjupar oss i olika stilarter och - framför allt- har
trevligt tillsammans!
Om det är något du undrar över, kontakta Christian Starck på
christian.starck(at)helsinki.fi.
VÄLKOMMEN MED!
Kurs i webbsajtprogrammering!
NSU erbjuder ett nytt verksamhetskoncept för föreningar
som vill ordna kurser för ungdomar.

2014 erbjuder NSU färdiga kurspaket i form av en grundkurs i
webbsajtprogrammering riktad till ungdomar i åldern 13-16 eller 16 år
och uppåt som föreningar kan arrangera i t.ex sitt eget föreningshus.
Kursen är ett veckoslut långt (lö-sö) och ordnas under dagarna kl. 10-17
(lunch kl.13-14). Kursen står för material och utrustning. Egen laptop är
det enda som behövs. Inga förhandskunskaper krävs.
Gruppstorlek: 5-6 pers.
Webbsajtprogrammering har i många fall visat sig fungera som
inkörsporten till IT-programmeringsvärlden och konsten ”titta under
motorhuvuden på programmen”. Utbildningen lär ut grunderna i
webbsajtprogrammering i HTML och CSS språk. Under kursen får
deltagarna bygga en egen webbsajt.
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Kursen har ett
subventionerat fast pris
på 150 € för NSU:s
medlemsföreningar!
Rekommenderat
deltagarpris: 20 €
Frågor och bokningar till
kansliet@nsu.fi eller
0500616933

tfn 0500-61 6933

www.nsu.fi

